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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3,
тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51
e-mail: obs_krichim@abv.bg

П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 77, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община
Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам
общинските съветници на извънредно заседание на Общински съвет при
Община Кричим на 14.02.2017 г. /вторник/ от 16.00 часа в зала № 21 на
Община Кричим при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с вх. № РД-01-08-41/07.02.2017 г. от Анка Самуилова
Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим,
относно приемане на Наредба за условията и реда за организиране
на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като
допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски
градини на територията на община Кричим.
Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС
2. Предложение с вх. № РД-01-08-42/07.02.2017 г. от Анка Самуилова
Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим,
относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим.
Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС
3. Докладна записка с вх. № РД-01-08-39/06.02.2017 г. от Атанас
Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно изпълнение
на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. (ПРСР).
Докладва: Ат. Калчев - Кмет
4. Предложение с вх. № РД-01-08-40/07.02.2017 год. от Атанас Стефанов
Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на
Мониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на
община Кричим за 2016 г. в изпълнение на областната стратегия за
интегриране на българските граждани от ромски произходи и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация.
Докладва: Ат. Калчев - Кмет
5. Предложение с вх. № РД-01-08-29/10.02.2017 год. от д-р Антоан
Димитров – Председател на ПК по социални дейности, образование,
култура към ОбС-Кричим, относно становище на ПКСДОК във
връзка с молба с вх. № РД-01-08-29/19.01.2017 год. за отпускане на
еднократна финансова помощ за лечение.
Докладва: д-р Ант. Димитров – Председател на ПКСДОК към ОбС
6. Предложение с вх. № РД-01-08-36/10.02.2017 г. от Атанас Стефанов
Калчев – Кмет на община Кричим, относно писмо с изх. № АК-01-
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24#2/06.02.2017 г. на Областния управител на област Пловдив за
връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите
изисквания на Решение № 141, взето с протокол № 15 от 24.01.2017 г.
на Общински съвет при община Кричим, в частта на § 10,
Приложение № 3 Такси за технически услуги, Раздел ІІ Одобряване
на инвестиционни проекти, т. 4.1, т. 4.2.1, т. 4.3.1, 4.3.2.; 4.4.1, 4.4.2.,
4.6.2.1., 4.6.2.2, Раздел ІІІ Разрешаване на строителство, т. 14.1., 14.2.,
Раздел V Издаване на удостоверения, т. 18, т. 19 от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на територията
на община Кричим.
Докладва: Ат. Калчев - Кмет
7. Предложение с вх. № РД-01-08-36#1/10.02.2017 г. от Анка Самуилова
Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим,
относно Писмо с вх. № РД-01-08-36/08.02.2017 год. на Областния
управител на област Пловдив за връщане за ново обсъждане и
съобразяване със законовите изисквания на Решение № 155, взето с
протокол № 15 от 24.01.2017 г. на Общински съвет при община
Кричим за одобряване на пазарна оценка за продажба на земи –
частна общинска собственост, върху които е учредено право на
строеж.
Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС
8. Изказвания, питания, становища, жалби, молби и предложения на
граждани.
Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА присъствието Ви на заседанието на
Общински съвет е задължително.
Председател на ОбС :
/А. Хаджиева/
АХ/КМ

